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ABSTRACT 
 

The goal of this essay is to analyse how woman belonging to a right wing political discourse 

talk about feminism and equality. This analysis will be used to determine if right wing 

feminism exists. The analysis is based on Laclau and Mouffe’s discourse theory as the 

primary base. The focus is articulation, antagonism and hegemony; the central terms of 

Laclau and Mouffe’s theory. The material consists of five interviews with representatives of 

women wings of liberal political parties in Sweden; Liberala kvinnor, Centerkvinnor and 

Moderatkvinnor.  

 

The study shows that there are different opinions regarding feminism in the liberal political 

discourse, and that those opinions have an antagonistic relationship. This has resulted in a re-

articulation of feminism and feministic issues.  

 

Key words: Ethnology, discourse theory, feminism, liberal feminism, right wing feminism, 

equality. 
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1. INLEDNING  

I mitt arbete inom olika feministiska projekt har jag blivit medveten om att feminism kan ta 

många olika utryck. Under en utbildning på Rädda Barnen mötte jag en amerikansk kvinna 

som frågade mig varför det var så viktigt för oss svenskar att kalla oss feminister. Kvinnan 

menade att hon vågar vara stark och ta för sig vilket gjorde att hon inte ansåg att hon behövde 

kalla sig för feminist. Det var hennes handlingar som räknades. Detta väckte stort intresse hos 

mig. Att jag kallar mig feminist är en självklarhet, men är feminismen bara till för vissa eller 

finns det en feminism för alla? Feminismen har alltid varit omdiskuterad och en rad olika 

bloggar, internetforum och författare inom populärkulturen har börjat diskutera om 

feminismen håller måttet.   

BAKGRUND 

Feminism har alltid varit omdiskuterat. Under de senaste åren har det även blivit ett hett ämne 

inom sociala medier. Att feminism är ett begrepp vars betydelse föder många åsikter råder det 

inget tvivel om. Feminismen både hyllas och ratas på olika forum och debattsidor. 

 

Petra Östergren är en av deltagarna i debatten. 2008 släppte Östergren boken F-ordet mot en 

ny feminism där hon förklarar att hon länge har bråkat med den svenska feminismen och 

anklagat den för att vara selektiv, osolidarisk och att den teori som ligger till grund för 

statsmaktens och aktivismens politik inte håller måttet. Hon tar även upp ett annat problem, 

nämligen att feminismen under några år har firat fina framgångar och alla då ville vara 

feminist. Det finns bara ett problem enligt Östergren, det finns bara ett rätt och riktigt sätt att 

vara feminist på (Östergren 2008:7).  

 

Även den borgliga regeringen har diskuterat och ifrågasatt feminism, vilket har väckt stora 

debatter. Till exempel har jämställdhetsministern och folkpartisten Nyamko Sabuni valt att 

inte kalla sig för feminist – trots att hon kämpar för ett jämställt samhälle där kvinnor och 

män har samma rättigheter och möjligheter. Tretton ministrar säger nej till feminism och 

hävdar att det är bättre att handla och tala klarspråk om det man vill istället för att baka in det 

i ett begrepp (Olsson SvD 14 januari 2007, uppdaterad 27 oktober 2008). 1 Att feminism 

                                                
1 (http://www.svd.se/nyheter/inrikes/13-ministrar-sager-nej-till-feminism_191337.svd) 
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väcker sådana känslor inom de liberala och högerpolitiska kretsarna väcker mitt intresse. Mitt 

syfte med uppsatsen är därför att undersöka hur kvinnor inom denna diskurs talar om 

feminism och jämställdhet. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Uppsatsens syfte är att analysera hur kvinnor i den högerpolitiska diskursen beskriver och 

talar om feminism och jämställdhet och utifrån detta analysera om det skett en förskjutning av 

feminismen.  

 

Uppsatsen diskuterar också huruvida begreppet feminism har omvandlats och bytt skepnad i 

och med den borgliga regeringen och den högerpolitiska agendan. Om en re-artikulation har 

inträffat, vad är då anledningen? Är det en omformulering för att passa bättre in i ett 

individualistiskt och liberalt samhälle? Går det utifrån detta att säga att det finns en 

högerfeminism och vad innebär detta i så fall? Hur talar man om feminism och jämställdhet i 

de högerpolitiska kvinnoförbunden? Kallar de sig feminister eller inte och i så fall varför? 

Finns det personer inom den högerpolitiska diskursen som kallar sig feminister bortom 

liberalfeminismen? Mitt syfte och mina frågeställningar bottnar i mitt teoretiska sammanhang, 

nämligen Laclau och Mouffes (1985/2001) diskursteori vilket jag kommer att redogöra för i 

mitt teoriavsnitt.  

DEFINITION AV FEMINISM 

Att kalla sig feminist väcker känslor och reaktioner. För mig som feminist, med vilja att 

förändra de rådande patriarkala strukturerna, tycker jag att det är viktigt att våga definiera sig 

som feminist. Dock vet jag att det inte är så lätt för alla, då feminismen ofta blir 

sammankopplad med vänsterpolitik. Vissa av mina högerpolitiska vänner vill inte kalla sig 

feminister medan andra sträcker sig till att definiera sig som liberalfeminister. 

 

Politiska partier från vänster till höger har under 1990-talet deklarerat sig vara feminister. 

Dock har högern varit mer tveksam och partierna har näst intill slagits om feminismen och 

dess innebörd vilket är ett helt nytt fenomen. Många hävdar att denna utveckling skulle kunna 

medföra att ordet feminism urvattnas, istället för att radikalisera politiken mot en mer 

feministisk inriktning (Gemzöe 2010:11). Hur bedömningen av dessa utspel än görs så är det 

uppenbart att någonting betydelsefullt har skett med begreppet feminism. Detta har tenderat 

att skapa diskussion och feminismen har tagit större plats i de offentliga samtalen om hur 
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världen är eller borde vara (Gemzöe 2010:11). Dock innebär inte detta att motståndet och 

fördomarna mot feminismen är borta. Många vill fortfarande inte kalla sig feminister då ordet 

för dem har en negativ klang.  

 

Författarna till boken Frihet och feminism (2003) menar att vänstern allt för länge har fått 

styra vad liberaler tycker om feminism och de ifrågasätter den motvilja mot begreppet som 

finns inom de liberala kretsarna (Dahlman & Möllerström 2003:53). Det mest centrala i 

liberalfeminismen är kampen för lika demokratisk frihet för män och kvinnor. 

Liberalfeminismen inriktar sig på kampen för att kvinnor ska få tillgång till den offentliga, 

politiska sfären på samma sätt som männen. Liberalfeminismen tror på uppfostran, utbildning 

och på att påverka attityder som medel för att upphäva den kvinnliga underordningen 

(Gemzöe 2010:31).   

 

Med en diskursanalys sätts språkanvändning och meningsskapande i fokus och blir då 

relevanta i min analys, eftersom jag vill undersöka talet om feminism och jämställdhet inom 

den högerpolitiska diskursen. Jag har valt att gå in djupare på hur kvinnliga företrädare i tre 

borgerliga kvinnoförbund talar och definierar feminism, för att ta reda på om det skett en 

förändring av den liberala feminismen som skapat en högerfeminism.  

TIDIGARE FORSKNING 

Feminism är ett ämne som studerats inom flera olika forskningsdiscipliner. Jag har dock 

försökt att begränsa mig till forskning kring feminism inom etnologi och sociologi. En 

avhandling som ringar in detta ämne inom den etnologiska disciplinen är Jenny Gunnarsson 

Paynes avhandling Systerskapets logiker (2006) som även fungerat som en inspirationskälla. 

Hon studerar inte högerfeminism men ringar in betydelsen av föreställningen om systerskap 

och betydelsen i ett feministiskt fanzine, som ligger till grund för mitt forskningssammanhang 

då den behandlar olika typer av feministiska konstruktioner och dess syn på systerskap 

(Gunnarsson Payne 2006:9-14). Denna avhandling ligger i mitt forskningsfält då den 

behandlar feminismens olika former utifrån ett diskursteoretiskt perspektiv.  

 

Även inom andra discipliner har det skrivits texter som är relevanta för mitt 

forskningsområde. Jag har tittat på feministisk forskning inom genusvetenskapen för att 

kunna definiera begreppet feminism och liberalfeminism som utgör den diskurs jag valt att 

studera. Lena Gemzöes Feminism (2010) blev ett självklart val då hon ger en 
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ordboksdefinition av feminism samt definierar och diskuterar liberalfeminismens historia och 

betydelse. Gemzöes definition av feminism kommer även att presenteras i min teoretiska 

plattform.   

 

Ulrika Jansson skriver i sin doktorsavhandling Den paradoxalt nödvändiga kvinnan 

Könsdiskurser i Svenskt Näringsliv -ett nyliberalt drama (2010) om den nyliberala diskursens 

möten med politiska krav på ökad politik där hon framförallt lägger fokus på 

subjektpositionering och ställer sig frågan: Hur beskriver och formuleras problemet med 

jämställdhet i svenskt näringsliv? (Jansson 2010:12). Även om Jansson inte studerar feminism 

i den politiska diskursen har hennes beskrivning om talet om jämställdhet ur en nyliberal 

diskurs legat till grund för mitt forskningssammanhang.   

 

Jag har också valt att använda artiklar ur Svenska dagbladet som en del av mitt material för att 

ta tempen på vad som skrivs i en liberal tidning om feminism i vår samtid. Därför är också 

Debra Backer Beck ”The "F" Word: How the Media Frame Feminism” (1998)  en del av mitt 

forskningssammanhang. Framför allt då hon diskuterar hur feminism har blivit ett så fult ord, 

och hur feminism och feminister framställs som arga, radikala och manshatande i media. 

Detta gör att relationen mellan feminister och media blir negativ vilket gör att unga kvinnor 

inte vill kalla sig feminister. Framförallt skriver Beck om stereotypifieringar i media kring 

feminism vilket inte riktigt stämmer med mitt forskningsfält. Det intressanta för mig är att 

Beck diskuterar hur kvinnor inte vill kalla sig feminister och varför (Beck 1998:143 ). Även 

Helen Bohlén skriver i sin kandidatuppsats Genushysterin (2011) om de stereotyper som 

förkommer i olika svenska kvällstidningar av feminism och feminister (Bohlén 2011:1-2). 

Uppsatsen har fungerat som inspiration för mig.  

 

Lindelöf, Karin S. Om vi nu ska bli som Europa: könsskapande och normalitet bland unga 

kvinnor i transitionens Polen (2006) och Johansson, Anna Självskada: en etnologisk studie av 

mening och identitet i berättelser om skärande (2010), är två etnologiska forskare som också 

utgör en del av mitt forskningssammanhang, men ur ett diskursteoretiskt perspektiv. De har 

båda utfört sin forskning med Laclau och Mouffe som teoretiskt ramverk och har på ett tydligt 

sätt integrerat den med den etnografiska metoden. Lindelöf använder sig, precis som jag, av 

artikulationsbegreppet, där hon beskriver att diskursen är meningsbärarens helhet som skapats 

ur sociala fenomen (Lindelöf 2006:23). Även om vi applicerar artikulationsbegreppet på olika 

diskurser, då hon studerar unga kvinnor i Polen och jag studerar feminism i den 
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liberalpolitiska diskursen, är hennes beskrivning av artikulationsbegreppet en av få 

beskrivningar inom etnologisk forskningsdisciplin som jag kände var jämförbart med mitt 

forskningsfält.  

 

Genom att ringa in en grupp kvinnor inom den högerpolitiska diskursen för att höra hur de 

talar om feminism och jämställdhet och på så sätt se om det skett en förändring av 

feminismen känner jag att jag har hittat mitt unika nedslag i forskningssammanhanget.  

TEORETISK PLATTFORM 

Det finns många teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsens teoretiska 

plattform, där basen utgörs av Laclaus och Mouffes diskursteori. Jag har utgått från boken 

Hegemonin och den socialistiska strategin (1985/2001) där de redogör för sin diskursteori. 

Fokus ligger framförallt vid artikulationsbegreppet och den artikulerade praktiken. Jag 

kommer också att använda mig av David Howarth då han i sin bok Diskurs (2007) ger en 

översikt över diskursanalysens olika begrepp och metoder och presenterar samtliga 

tanketraditioner från vilka de olika begreppen har utvecklats. Jag har valt att titta närmare på 

hans redogörelse av Laclaus och Mouffes diskursteori och framförallt av hans redogörelse av 

antagonismer och hegemoni. Jag kommer även att använda mig av hans redogörelse av 

subjektspositionering.  För att knyta samman detta med den förskjutning och förändring som 

skett inom feminismen så kommer jag även att använda mig av Gunnarsson Paynes teori om 

re-artikulation ur artikeln ”Blogging the Third Wave?”. Även feministisk teori är avgörande 

för min analys där jag valt att titta närmare på Butlers queer-och feministisk teori ur Könet 

brinner (2005) av Tiina Rosenberg samt Gemzöes definition av feminism ur boken Feminism 

(2010). 

Diskurs och diskursteorin 

Diskursbegreppet är mångfacetterat och har blivit allt vanligare inom det etnologiska 

forskningsfältet vilket gör att diskursbegreppet inte har en entydig betydelse. I denna uppsats 

har jag för att förtydliga hur diskursbegreppet kommer att användas valt att begränsa mig till 

Laclaus och Mouffes diskursteori, och den definition av diskursbegreppet som de ger.  

 

Den definition som jag i denna uppsats kommer att hålla mig till är diskurs som system och 

en föreställning av diskursiv struktur där handlingar och objekt får sin mening (Howarth 

2007:117). Laclaus och Mouffes teori bygger på att allt är diskursivt, allt har en mening 
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(Howarth 2007:117- 118). Detta förtydligar Laclau och Mouffe genom att tala om diskursiv 

fixering, element och moment. Element är tecken som är flytande, som tillfälligt inte har 

fixerats i en diskurs medan moment är de tecken som tillfälligt fixeras i en viss diskurs. 

Element kan genom artikulation sammanfogas och bli ett moment (Laclau och Mouffe 

1985/2008: 159). Jag kommer i denna uppsats att utgå från en liberalpolitisk diskurs som en 

diskursiv struktur där mening förskjuts beroende på hur systemet uppfattas av de som verkar 

inom det. Genom att titta närmare på den artikulerade praktiken ska jag försöka se om 

feminism ha förskjutits i den liberalpolitiska diskursen.  

 

Som jag tidigare nämnt är artikulation, antagonism och hegemoni de mest centrala begreppen 

som jag kommer att beröra och därför kommer nedan en förklara för dessa begrepp. Jag 

kommer också att redogöra för begreppet subjektspositionering.   

Artikulation 

Artikulationsbegreppet är nödvändigt för att beskriva den diskursiva strukturen. Laclau och 

Mouffe beskriver artikulation som ” konstruktioner av nodalpunkter som delvis fixerar 

mening”(Laclau & Mouffe 1985/2008:113). Genom diskursens öppenhet är denna fixering av 

mening partiell vilket är ett resultat av att varje diskurs har ett överflöd av element (Howarth 

2007:118), som sätts i relation till varandra och som enligt Laclau och Mouffe får en annan 

innebörd och identitet i olika sammanhang (Laclau & Mouffe 1985/2008:157).  

 

Det är genom artikulation som diskurser skapas, då det är när tecken i praktiken sätts i 

relation till varandra som dess meningsinnehåll bestäms eller förändras. Element får i och 

med en artikulation en differentiell position och blir ett moment (Laclau & Mouffe 

1985/2008:157-158). Diskursen är meningsbärarens helhet som skapats ur sociala fenomen 

(Lindelöf 2006:23).  

 

En annan viktig del i artikulationsteorin som också kommer ligga till grund för min uppsats är 

Gunnarsson Paynes re-artikulationsbegrepp. Gunnarsson Payne skriver i artikeln ”Blogging 

the Third Wave?” (2013) där hon menar att feminismen har re-artikulerats, vilket innebär att 

den har nyttgjords för att passa bättre in i en diskurs i och med nya trender och behov 

(Gunnarsson Payne 2013:401).  
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Antagonism 

Antagonism handlar om konflikter mellan sociala agenter. Enligt Laclau och Mouffe sker det 

konflikter mellan sociala agenter då de är oförmögna att skaffa sig en identitet. Detta medför 

att de konstruerar en fiende som betraktas som ansvarig för misslyckandena. Detta kallar de 

för social antagonism vilket innebär att det sker en identitetsblockering. Denna 

identitetsblockering är en erfarenhet dels av den angripna kraften och den kraft som angrips 

vilket genom diskursanalys kan beskrivas genom att beskriva och kartlägga hur agenternas 

identiteter blockeras och vilka medel som hindar dem (Howarth 2007:121). Utifrån denna 

teori ska jag föröka redogöra för om det sker antagonistiska förhållanden inom agenter i den 

liberalpolitiska diskursen som påverkar deras feministiska identitet. Jag kommer att diskutera 

detta antagonistiska förhållningssätt mellan två diskurser men även mellan en social aktörs 

olika identiteter utifrån mitt insamlade material. 

  

Olika diskurser överlappar och interagerar med varandra och kan därför förskjutas. Kamp om 

tolkningsföreträde. Olika synsätt befinner sig i konflikt med varandra och vissa betydelser får 

ibland större genomslag eller blir mer beständiga än andra. (Jonsson 2011: 201) 

 

Kampen om tolkningsföreträde som skapar antagonism sker då målet är att nå hegemoni 

vilket leder mig till nästa avsnitt där jag ska redogöra för hegemonibegreppet och på vilket 

sätt jag kommer att tillämpa det i min analys.  

Hegemoni 

Hegemoni innebär ledarställning. I marxistisk teori betecknar hegemoni särskilt den makt 

över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av sin ekonomiska 

och politiska dominans (Ne.se 2012-05-30).2 

 

Den hegemoniska praktiken är till viss del viktig i min analys då den är central i Laclau och 

Mouffes politiska diskursteori. Laclau och Mouffe menar att det finns vissa villkor för att en 

hegemonisk praktik ska förverkligas. Hegemoniska praktiker förutsätter ett socialt fält 

genomkorsat av antagonism och närvaron av tillfälliga element som kan artikuleras av 

stridande politiska projekt som försöker skapa hegemoni med hjälp av dem (Howarth 

                                                
2 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/hegemoni 
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2007:126). I denna modell är de hegemoniska projektens huvudmål att konstruera och 

stabilisera betydelsesystem eller hegemoniska formationer (Howarth 2007: 126).  

Subjektpositionering  

Diskurser skapar identiteter och sociala relationer. Detta kan förklaras som en kommunikativ 

händelse. Subjekt tvingas in i vissa diskursiva kategorier och förbinder dem vid vissa 

egenskaper och handlingsmöjligheter (Laclau & Mouffe 1985/2001:109). Laclau och Mouffe 

talar om subjekt och handling. De menar att sociala aktörer skaffar sig och lever ut sina 

identiteter inom en diskursiv struktur. En viss social aktör kan ha flera uppsättningar 

identiteter till exempel ”höger ”och ”feminist” som jag i min analys kommer att diskutera. 

Kombinationerna av dessa identiteter kommer att betraktas olika beroende på dessa 

subjektspositioners tillgänglighet. Dessa identiteter menar Laclau och Mouffe kan också 

hamna i ett antagonistiskt förhållande där den ena identiteten hindrar den andra identiteten att 

handla vilket gör att det är svårt för den sociala aktören att positionera sig inom den 

diskursiva strukturen.  

FEMINISTISK TEORI 

Definitionen av feminism är inte helt enkel och tolkningarna är många. Jag väljer dock att i 

denna uppsats utgå från Lena Gemzöe ordboksdefinition av feminism.  

 

Feminismen hävdar för det första -och kan bevisa -att kvinnor är förtryckta just i 

egenskap av att vara kvinnor. För det andra vill den häva detta förtryck och förverkliga 

jämlikhet mellan kvinnor och män. Detta är förstås bara en av många tolkningar av 

feminismens innebörd, men få skulle förneka att denna dominerar (Gemzöe 2010:7).  

 

En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att detta 

förhållande bör ändras (Gemzöe 2010:13). 

 

Denna definition öppnar upp och riktar uppmärksamheten mot verkligheten och visar på hur 

samhället ser ut, samt att den innehåller ett ställningstagande för förändring (Gemzöe 2010: 

13). Gemzöe menar också att den definitionen måste följas av en övertygande beskrivning av 

på vilket sätt kvinnan är underordnad, vilket är vad den feministiska polemiken handlar om, 

ifall kvinnor verkligen är underordnade på det sätt som feminismen hävdar (Gemzöe 2010: 

14). Utifrån denna definition kommer jag att tolka huruvida mina informanter vill och kan 

definiera sig som feminister. 
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Jag kommer även att diskutera Butlers genusteori utifrån Tiina Rosenbergs bok Könet 

brinner!(2005). Rosenberg redogör för ett urval av Butlers texter om hennes grundläggande 

resonemang om feminism, queer, homosexualitet och politik. Rosenberg har också valt att 

betona kontinuiteten mellan Butlers feministiska teori, lesbiska och gaystudier och politiskt 

engagemang (Rosenberg 2005:7). Detta är även relevant för mig i min analys då jag vill titta 

på hur kvinnor talar om feminism och jämställdhet i den högerpolitiska diskursen. 

 

Det mest centrala i Butlers teori är genealogi och performativitet där jag valt att begränsa mig 

till Butlers performativa angreppssätt vilket jag kommer att beröra i min analys. 

Performativitet innebär att kön/ genus inte är vara utan göra. Med detta menar Butler att ingen 

är kvinna eller man per automatik, utan man görs till kvinna eller man (Rosenberg 2005:9).  

Butler menar precis som många andra feministiska teoretiker att kvinnligt och manligt är 

socialt konstruerat och det är dessa sociala konstruktioner som Butler kallar genus. Det är 

genom genus som kön skapas (Ambjörnsson 2008:110).  

 

Rosenberg diskuterar också Butlers feministiska teori i relation till politiken, där hon tar upp 

att det i den feministiska diskursen på senare tid framförts kritik mot den rådande 

uppfattningen om förhållandet mellan feministisk teori och politik. Butler uttrycker sin 

uppfattning om förhållandet mellan feminism och politik på följande sätt: 

 

Alla kvinnor är inte feminister, alla feminister är inte kvinnor, alla kvinnor är inte födda 

som kvinnor, alla kvinnor är inte lesbiska och alla lesbiska är inte feminister. Borde då 

inte feminismen vara en för alla-oavsett kön- öppen och tillgänglig politisk position? 

(Rosenberg 2005:19). 

 

Butler menar att feminism ska behandlas utifrån sitt egna system. Feminismens förändringar 

finns i systemet, som ett frö. Dess potential att förändras finns inom systemet i form av olika 

sätt att uppleva den och det kan därför inte helt styras och regleras (Ambjörnsson 2006:138). 

 

Jag kommer att använda Butlers utgångspunkter och teoretiska antaganden utifrån Laclau och 

Mouffes diskursteori, då både Butler talar om feminism som en föränderlig struktur eller 

system. Förändringen sker inom systemet genom nya tankar och formuleringar av det redan 
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befintliga vilket går att applicera på den artikulatoriska praktiken för att analysera om 

högerfeminism kan vara en artikulation inom det feministiska systemet.  

METOD OCH MATERIAL 

Det som främst ligger till grund för mitt fältarbete och utformning av metod är mitt teoretiska 

ramverk, nämligen diskursteori. Diskursteorin och metoden har en viktig samverkan i 

alstrandet av empiri, de tillsammans ger riktlinjer för hur jag ska nå och bemöta verkligheten 

(Öhlander 2011:20). Diskursteori som analys men också som metod har varit avgörande för 

hur jag har tagit emot information från mina informanter och hur jag studerat dem ur en 

diskurs. Med hjälp av det diskursiva angreppsättet som jag använt mig av har jag kunnat söka 

förståelse och tolka den socialt producerade innebörden och på så sätt se hur sociala agenter 

börjar identifiera sig med eller inte identifiera sig med särskilda meningssystem och hur dessa 

bildas och formas till diskursiva praktiker (Howarth 2007:145).  

 

Mitt empiriska material utgörs huvudsakligen av intervjuer, samt artiklar från Svenska 

dagbladet. Artiklarna har varit vägledande och utgjort grunden för mina intervjuer. Sedan har 

även diskussionsforum, bloggar och youtubeklipp som behandlar ämnet högerfeminism och 

liberalfeminism legat till grund för mitt sökande efter informanter. Artiklarna från Svenska 

dagbladet har jag också valt att använda för att få en djupare och mer uttömmande bild av vad 

högerfeminism är och hur en liberal tidskrift som Svenska dagbladet väljer att skriva om 

jämställdhet och feminism.  

 

Mitt fältarbete började med att jag sökte efter bloggar och forum på internet som behandlade 

feminism och främst högerfeminism. Jag läste krönikor och debattartiklar och tittade på 

youtubeklipp där jag hittade intervjuer med Birgitta Ohlsson och Bonnie Bernström och insåg 

då att det var kvinnor som var verksamma i den liberalpolitiska diskursen som jag ville 

kontakta. Jag sökte mig vidare till de borgliga partiernas hemsidor och deras kvinnoförbund 

där jag hittade kontaktuppgifter till kvinnliga företrädare inom Stockholms stad och 

Stockholms län.  
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Intervjuer 

Etnologiskt fältarbete inbegriper så gott som alltid intervjuer, så även i detta fall. Intervjuerna 

har varit den viktigaste materialkällan för mig i mitt fältarbete då de kunde ge en upplevelse 

av den verklighet som mina informanter beskrev och gestaltade nämligen talet om feminism 

och jämställdhet utifrån den högerpolitiska diskursen (Fägerborg 2011:85).  

 

Till en början mailade jag ut en förfrågan till åtta stycken kvinnor som hade anknytning till 

Moderatkvinnor, Liberala kvinnor och Centerkvinnor. Detta gav snabbt ett positivt resultat 

och jag fick svar från fem stycken av dessa kvinnor att de ville ställa upp på en intervju. 

Dessa kvinnor ringde jag upp och vi bokade in en tid för intervju.  

 

Jag hade innan intervjuerna valt att inte göra för mycket research på mina informanter utan 

valde istället att be varje informant att berätta om sig själv och om sin bakgrund. Detta för att 

få en mer avslappnad stämning innan jag kom med frågor som berörde deras syn på 

jämställdhet och feminism. En av mina informanter hade på förhand bett om att få se 

intervjufrågorna för att kunna förbereda sig inför intervjun som jag därför mailade över ett par 

dagar innan. Jag hade sedan med mig dessa frågor till samtliga intervjutillfällen men valde att 

inte hålla mig allt för strikt till frågorna då jag tyckte att det var viktigt att låta informanterna 

mer tala fritt om det som de själva ansåg vara viktigt. Detta för att jag ville höra hur de talade 

och formulerade sig kring jämställdhet och feminism.  

 

Samtliga fem intervjuer spelades in med medgivande från informanterna. Intervjuerna var 

mellan 45 minuter till 1 1/5 timme långa. Tre av intervjuerna skedde på riksdagen. En av 

dessa intervjuer avbröts på grund av att informanten dubbelbokat sig och därför blev kortare 

än 1 timme. En annan intervju tedde sig något annorlunda då min informant var mammaledig 

med sin 4 månader gamla baby och intervjun skedde därför i hennes hem. Den intervjun blev 

mer en lunch där vi talade avslappnat och lättsamt om de frågor som jag ville beröra. Mötet 

gav stort utbyte, inte bara för materialet utan också för mig personligen. Det blev snarare en 

dialog mellan mig och informanten där vi talade om personliga erfarenheter och intressen 

vilket gjorde att vi båda talade öppnare och friare med varandra om frågor som rörde 

jämställdhet och feminism (Fägerborg 2011:85). Kanske var det också mycket tack vare att 

hennes baby var närvarande. En intervju skedde också på ett café. Även detta möte var 

mycket givande då jag tidigare hade fått ett mail där min informant skrev att hon gärna ställde 
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upp men inte trodde att hon kunde bidra med så mycket då hon ansåg sig pragmatiskt inställd 

till jämställdhet och feminism. Detta gjorde mig dock bara mer intresserad och jag kände att 

jag återigen kände att det varit ett stort utbyte. Jag som forskare kunde också snabbt hitta ett 

fokus i intervjusammanhanget, nämligen hennes pragmatiska inställning, vilket öppnade upp 

för ett mer direkt samtal om jämställdhet och feminism. 

 

De inspelade intervjuerna transkriberades. Detta har varit en viktig process i min analys. När 

jag lyssnade på intervjuerna igen hörde jag nyanser och detaljer som jag inte hörde vid 

intervjutillfället. Precis som Barbro Klein skriver i artikel ”Transkribering är en analytisk akt” 

(1990) upptäckte jag att det var genom transkribering som jag fick förståelse för intervjun 

vilket gjorde att jag gjorde nya upptäckter i intervjusamtalet (Klein 1990: 45). Jag hade under 

flera av mina intervjuer svårt att lokalisera vad mina informanter ville ha sagt och jag tyckte 

ofta att vi gled bort från ämnet jämställdhet och feminism. Detta gjorde mig först frustrerad, 

tills jag satte mig ner för att transkribera då jag upptäckte att det var just det som inte sades 

om feminism som talade om vad mina informanter tyckte. Det var under transkriberingen som 

jag gjorde upptäckten att det fanns en skillnad i det feministiska ställningstagandet hos mina 

informanter fastän de tillhörde samma politiska diskurs. Transkriberingen blev nästan den 

viktigaste delen i bearbetningen av mitt material och det var först då jag kunde ta på de 

diskursteoretiska glasögonen och hitta de teman som jag anser vara viktigast att belysa i 

denna högerpolitiska diskurs.  

 

Jag har valt att inte transkribera allt då intervjuerna innehöll mycket som inte direkt rörde mitt 

ämne men som jag tyckte var viktigt att låta mina informanter tala om för att få ett naturligt 

och avslappnat samtal. En annan anledning till att det har varit svårt att transkribera allt har 

varit ljudkvalitén på ljudfilerna på grund av hög ljudnivå i lokalerna. Dock har jag valt att 

aktivt gå igenom intervjufilerna under hela uppsatsarbetet vilket varit viktigt för att hitta 

ytterligare nyanser och detaljer under skrivprocessen.  

 

Eftersom samtliga av mina informanter är högt uppsatta inom politiska kvinnoförbund och är 

företrädare för politiska partier är alla informanterna anonyma med fingerade namn  

(se bilaga 2)  
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Artiklar 

Annat material som också ligger till grund för min analys är artiklar från Svenska dagbladets 

ledarsidor, ledarbloggar och debattsidor då den har moderat och borgerlig orientering (SvD 

2012-05-30).3 Artiklarna som jag valt är skrivna under de senaste 12 månaderna och berör 

frågor om jämställdhet och feminism. Dessa artiklar har till största del fungerat som 

inspirationskälla inför mina intervjuer och för min analys. Samtidigt har artiklarna som jag 

läst kunnat kartlägga vad som skrivs i Svenska dagbladet som liberal tidskrift. Detta har 

fungerat som ett stickprov av vilka jämställdhetsfrågor som är mest omtalade i dag. Utifrån 

detta har jag sedan skrivit mina intervjufrågor samt att jag har plockat ut de mest aktuella 

temana som grund för analysen.  

 

Jag har medvetet valt att enbart inkludera kvinnor i studien. Jag har även valt att bara läsa 

artiklar av kvinnliga skribenter från Svenska dagbladet som grund för mitt material. Detta för 

att jag vill föra fram min egna feministiska agenda där jag tycker att det är viktigt att höra 

kvinnors röst om jämlikhet mellan könen då det historiskt sett alltid varit kvinnan som är 

underordnad och det är därför viktigt för mig att det är den underordnade gruppen som får tala 

och berätta sina åsikter och erfarenheter.  

DISPOSITION 

I uppsatsens första kapitel har jag beskrivit mitt ämnesval där avsikten är att ge en bakgrund 

för min uppsats. I detta kapitel presenterar jag också tidigare forskning, teoretisk plattform 

och metod och material. I detta kapitel redogör jag för den tidigare forskning som fungerat 

som inspirationskälla för mitt val av forskningsnedslag. Jag presenterar också mina teoretiska 

utgångspunkter där jag gör en fördjupning i Laclau och Mouffes diskursteori och där jag 

också definierar några viktiga begrepp i diskursteorin samt att jag redogör för den 

feministiska teori som jag utgått ifrån. Här presenterar jag också min metod och mitt material 

som ligger till grund för analysen. Detta kapitel ska fungera som en guide genom analysen 

och mitt tillvägagångssätt. Kapitel 2 är första kapitlet av min analys där jag presenterar den 

liberalpolitiska diskursen samt mina informanters definition av jämställdhet. I kapitel 3 

fortsätter jag min analys där jag presentera de tre aktuella teman som rör jämställdhetsfrågor.  

I kapitel 4 analyserar jag hur mina informanter talar om feminism. I sista kapitlet kommer en 

avslutande diskussion och i det kapitlet kommer jag också att besvara min frågeställning.  
                                                
3 http://www.svd.se/special/svd_info/valkommen‐till‐svd‐information‐och‐kontaktadresser_275057.svd 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2. DEN LIBERALPOLITISKA DISKURSEN  

Mina informanter tillhör samtliga borgerliga partiers kvinnoförbund viket gör att de genom 

sina politiska idéer kan betraktas utifrån samma politiska diskurs. Inom liberalismen hävdar 

man individens grundläggande frihet och rättigheter. Individens förnuft präglar hela den 

liberalpolitiska diskursen och kärnan är att få samma grundläggande demokratiska frihet och 

rättigheter som män. Kvinnans sämre position i samhället ses som en effekt av att kvinnor inte 

haft denna demokratiska rättighet, vilket gjort att de hindrats att delta i arbetslivet på samma 

villkor som männen (Gemzöe 2010:32). Enligt Laclau och Mouffe består den sociala 

diskursen inte bara av en rad olika idéer, så som den liberalpolitiska idén kring lika 

demokratiska rättigheter. Diskursen präglas också av praktiker som vill försöka förvandla 

institutioner och organisationer efter de politiska idéerna. Dessa praktiker kan till exempel 

vara starka ledare som sitter i Sveriges riksdagspartier och som tillsammans strävar efter ett 

samhälle där kvinnor och män har samma frihet (Howarth 2007:119). Det är dessa idéer som 

kan betraktas som sammanhängande element som skapar den diskursiva formationen där 

Laclau och Mouffe menar att objekt och handlingar är meningsfulla, och de får sin mening 

genom detta liberalpolitiska system och kan betraktas som en totalitet (Howarth 2007:117 -

118). 

 

Liberala Kvinnor strävar efter en värld där kvinnor och män har samma friheter, rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Det är ett tillstånd som kan 

råda när kvinnor och män har samma ställning och inflytande och kan utveckla sina 

individuella egenskaper och talanger bortom könsstrukturernas begränsningar, (Liberala 

kvinnor). 

 

Centerkvinnorna är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och 

ens frihet. För oss är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla 

människors kamp för friheten att vara den man är. Här kan du läsa om hur vi vill göra 

samhället jämställt, (Centerkvinnor).  

 

Laclaus och Mouffes teori bygger på att allt är diskursivt, allt har en mening (Howarth 

2007:117 -118). För att ytterligare förtydliga denna politiska diskurs vill jag här redogöra för 

de moment som tillfälligt fixeras i diskursen som mina informanter redogör för när de talar 

om alliansregeringens syn på Rot och Rut-avdragen snarare än det enskilda partiets syn på 

Rot och Rut-avdragen, som de samtliga enas om är en nödvändighet för jämställdheten. De 
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talar också enat kring kvinnans rätt till ägande vilket är tydliga exempel på tillfälliga 

fixeringar som utgör deras diskurs (Laclau och Mouffe 1985/2008: 159). I intervjuerna talar 

de också om alliansens ställningstaganden och arbete till skillnad från vänstern vilket enligt 

Laclau och Mouffe tyder på att diskurser är relationella enheter som är beroende av deras 

differentiering från andra diskurser, det diskursiva yttre (Howarth 2007: 119). Vänstern och 

den socialdemokratiska politiken blir i detta möte mina informanters diskursiva yttre 

(Howarth 2007:119).  

JÄMSTÄLLDHET   

De liberalistiska traditionerna är någonting som jag tycker mig höra när jag talar med mina 

informanter om vad jämställdhet är. Hur jämställdhet definieras är dock inte alltid så lätt. Jag 

får ofta känslan av att jämställdhet är ett begrepp som inte alltid ter sig så okomplicerat. I 

samband med definitionen av jämställdhet tycks många vilja klargöra att ” Jag är ju inte 

feminist eller så, men jag är för att det är jämställt mellan kvinnor och män”.  Oftast tycks 

jämställdhet vara ett uttryck inom genusforskningen om mannens och kvinnans lika värde 

medan man talar om jämlikhet när det rör individers olikheter så som ålder, etnicitet och 

nationalitet vilket tydligt kommer fram när jag talar med en av mina informanter från 

moderatkvinnor då hon definierar jämställdhet som synonymt med jämlikhet. För att kunna 

ringa in hur kvinnor i den liberalpolitiska diskursen talar om feminism måste jag först 

beskriva hur mina informanter definierar och talar om jämställdhet och vad de anser att 

jämställdheten innebär.   

 

Jämställdhetsministern Nyamko Sabuni skriver på Svenska dagbladets debattsida i artikeln 

”Krafter som motarbetar kvinnors frihet vinner mark” (17 april 2012) om hur begreppet 

jämställdhet även flitigt debatterats och diskuterats i kvinnokommissionen. Hon beskriver hur 

2011 års förhandlingar var nära att stupa på grund av kravet från EU att, som alltid och helt 

självklart, ordet jämställdhet skulle nämnas i slutsatsen. ”Då stod vi på oss och vann, men i år 

var det inte möjligt” skriver Nyamko Sabuni. För andra gången sedan andra världskriget har 

Kvinnokommissionen stängt utan överenskomna slutsatser. Världen är i dag inte ens enig om 

att jämställhet är någonting positivt och kommissionen som historiskt sätt gjort skillnad gör 

det inte längre (Sabuni & Sareen SvD17 april 2012, uppdaterad 17 april 2012).4 

                                                
4 http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krafter‐som‐motarbetar‐kvinnors‐frihet‐vinner‐

mark_7060237.svd 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Majoriteten av mina informanter definierade jämställdhet som lika rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter för kvinnor och män medan Anna som är företrädare och högt uppsatt inom 

Moderatkvinnor talar om jämställdhet på följande sätt:  

 

För mig är jämställdhet synonym med frihet och för mig handlar det om en frihetssträvan, att 

fritt få välja hur länge jag vill vara hemma med mina barn eller när jag vill var hemma eller 

hur jag vill göra det. Det är en viktig frihetsfråga[…] Vissa vill sätta en 

jämställdhetsbenämning på det men för mig handlar det mer om frihet (Anna).   

 

I sin definition talar hon inte om feminism eller om män och kvinnors lika värde, här ligger 

fokus på individens frihet att få välja. En annan av mina informanter talar om svårigheten att 

definiera jämställdhet då hon menar att det för henne mer handlar om ett pragmatiskt 

tänkande.  

 

Jag går inte in för att göra någonting för att det är feministiskt eller för att det handlar om 

jämställdhet, utan det handlar mer om ett pragmatiskt tänkande[…] engagera sig i frågor för 

att de är viktiga frågor. Och då blir det ofta för mig, frågor som är så kallade mjuka frågor[…] 

Mycket mänskliga rättigheter (Sofia). 

 

Mina informanter från Liberala kvinnor definierar snarare jämställdhet som synonymt med 

feminism.   

 

Då börjar vi med feminismen: Kvinnor är på en aggregerad nivå, underordnade männen på en 

politisk, ekonomisk, kulturell nivå och om man accepterar den ordningen och om man vill 

ändra den, då vill vi ändra på det så att män och kvinnor får samma rätt och skyldigheter så att 

individer kan göra sina fria val […]Vad är det då vi vill ändra till? Jo, då vill vi ändra till ett 

samhälle där kvinnor och män har lika möjligheter och rättigheter[…] ett samhälle där 

människor kan göra sina fria val […]Vi vet ingenting om kvinnor och mäns lika förmåga 

förrän vi har behandlat dem lika (Maria).  

 

Även om mina informanter talar om och definierar jämställheten olika tycks det mest centrala 

i deras beskrivning av jämställdhet ha sin grund i den liberalpolitiska diskursen. Där frihet, 

individualism och lika rätt och möjligheter utifrån Laclau och Mouffe går att se som 

diskursens nodalpunkter (Howarth 2007:118). Genom diskursens öppenhet kan dessa 
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tillfälliga fixeringar förändras vilket tydligt går att se då mina informanter talar om individens 

frihet som en självklarhet men hur den ska göras råder det delade meningar om. 

 

Någonting som jag slås av när jag talar med mina informanter är att de ofta återkommer till 

klassiska föreställningar om manligt och kvinnligt:  

 

Det kommer säkert finnas kvinnor som tycker att deras viktigaste uppgift är att ta hand om 

sina barn och det är fine […] då har de kunnat göra det fria valet utan förväntningar. Och det 

kommer säkert finnas män som helst av allt vill jaga och då får de göra […] Men jag tror att 

de flesta vill ha ett samhälle där man fostrar barn tillsammans […] Sen är ju detta en klassisk 

liberal fråga, hur vi genomför denna förändring […] Som vi beskriver då, liberala kvinnor 

beskriver det är, att kvinnor utför det reproduktiva arbetet [...] och män ska stå för 

produktionen […] kan detta vara etiskt försvarbart? Nej! […] detta är genussystemets 

ihärdighet [...] det växer inte bort […]vi måste arbeta med förändring och de åtgärder som har 

gjorts har gett effekt (Maria). 

 

Det sätt som min informant uttrycker sig på i detta citat är ett tydligt tecken på hur klassiska 

föreställningar av manligt och kvinnligt präglar samhället som det normativa. Även om hon 

menar att det finns kvinnor som kommer välja klassiska kvinnliga åtaganden och män som 

kommer välja klassiska manliga åtaganden så menar hon att det är okej så länge det är av 

individens fira val. Dock är det viktigt att diskutera vad detta gör med synen på kvinnligt och 

manligt. Enligt Butler är detta ett tydligt exempel på performativitet där genus skapar kön 

genom sociala konstruktioner (Rosenberg 2005:9). Även om handlingarna sker genom 

individens fria vilja menar Butler att detta skapar en könsidentitet genom en stiliserad 

upprepning av akter. Detta gör i sin tur att upprepningarna och de sociala konstruktionerna 

skapar kön som i sin tur blir tillskrivna klassiska egenskaper och en hierarkisk ordning där 

kvinnans egenskaper är underordnad mannen. Även om upprepningarna enligt Butler inte helt 

går att imitera så kommer de att skapa normer som vidmakthåller det heteronormativa 

samhället (Rosenberg 2005:11). 

 

Butler menar också att det är inom det egna systemet som förändringarna måste ske. Detta 

innebär att den klassiska föreställningen av kvinnligt och manligt kan förändras, om man 

inom det egna systemet försöker se bortom denna föreställning och istället lägger fokus på de 

olika uppfattningar som finns och på så sätt omkullkastar de rådande ordningarna 

(Ambjörnsson 2008:139).  
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3. AKTUELLT I DEN LIBERALPOLITISKA DISKURSEN  

Efter att ha presenterat den liberalpolitiska diskursen och hur mina informanter talar om 

jämställdhet kommer jag i detta kapitel att redogöra för tre teman som jag utifrån att ha läst 

artiklar i Svenska dagbladet har förstått är det mest omtalade och hetaste i den samtida 

liberalpolitiska diskursen vad det gäller jämställdhetsfrågor. Först kommer jag att redogöra 

för min tolkning av hur mina informanter talade om kvotering i bolagsstyrelser för att ringa in 

vad man i den högerpolitiska diskursen anser om kvotering. Jag kommer även diskutera om 

det finns ett antagonistiskt förhållande inom den aktuella diskursen. Jag kommer sedan 

beskriva vad mina informanter tycker om kvotering av föräldraförsäkring och tolka hur de 

talar om detta. I sista avsnittet i detta kapitel kommer jag att beskriva hur mina informanter 

talar om Rut-avdraget som en jämställdhetsreform.  

DEN LILLA FRÅGAN OM KVOTERING 

Varför känns kvotering som en fråga som jag direkt kopplar till den liberalpolitiska diskursen 

och varför känns den så viktig? Kanske beror detta på precis, som en av mina informanter tar 

upp, att det är någonting som stör den rådande maktstrukturen fast den egentligen rör en 

väldigt liten del av samhällets medborgare. Här vill jag också poängtera att det framför allt är 

kvotering i bolagsstyrelser som jag har valt att fokusera på.  

 

Kvotering är någonting som enligt mina informanter tycks vara en fråga som ges mer 

uppmärksamhet än vad den egentligen är värd. De menar att det berör en så liten del av alla 

kvinnor. Dock enas inte alla informanterna om den annars typiska bilden av att liberalismen 

är emot statliga åtgärder. Även här tycks Centerkvinnor och Moderatkvinnor vara eniga om 

att vara emot kvotering medan Liberala kvinnor utrycker något mer positivitet kring 

kvotering. En av mina informanter som länge arbetat med jämställdhetsfrågor uttrycker sig så 

här. 

 

När det gäller kvinnor i bolagsstyrelsen […] det är lite för mig en pseudodebatt […] det 

kanske handlar om ett hundratal kvinnor […] det är ingen garanti att de har feministiska 

idéer […] de kan snarare bli assimilerade och gå in i manssamhällets värderingar, 

strukturer och maktspel […] det har ingen strukturell effekt men det är vedervärdigt att 

bolag fortsätter vara så homogena (Maria). 
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Svaret kan tyckas vara lättolkat, men samtidigt tycker jag att informanterna från Liberala 

kvinnor inte är helt tydliga. Maria uttrycker återigen det strukturella maktspelet som det 

största problemet och hon menar att kvotering av kvinnor i bolagsstyrelser i värsta fall kan 

vara någonting som snarare kan upprätthålla patriarkala värderingar, då det inte är en garanti 

att de kvinnor som blir inkvoterade har en feministisk agenda. Även Helena som också är 

medlem i Liberala kvinnor ger en något tvetydig argumentation rörande kvotering.  

 

Anledningen till att man gör en kvotering, normalt sätt, är för att det redan kvoteras […] skulle 

villkoren vara lika skulle vi inte kvotera […]det finns ju redan en tydlig kvotering av manliga 

nätverk där kvinnor inte får vara med och man ser därför inte den kvinnliga kompetens som 

finns (Helena).  

 

Både Maria och Helena uttrycker att de i Liberala kvinnor generellt sett inte är emot 

kvotering, men att det är skillnad på att kvotera i kommunala och statliga bolag och i 

privatägda bolag då de menar att det är viktigt att acceptera äganderätten. 

 

Jag säger inte att det inte är ett stort ingrepp att tvinga privatägda företag att kvotera in 40 

procent kvinnor men jag säger inte heller att det inte ska göras […] Däremot kan man göra 

mycket mer än vad som redan görs i statliga och kommunala bolag (Helena).  

 

De båda informanterna uttrycker att det största problemet inte är kvinnor i bolagsstyrelser, 

utan de rådande maktstrukturerna. Själva kvoteringsfrågan tycks från båda informanterna ses 

som en ganska liten fråga som inte är helt okomplicerad att svara på. Kanske beror detta på att 

det finns en spänning mellan den liberalpolitiska diskursens ställningstaganden mot statliga 

åtgärder och mina informanters feministiska ställning. På ett sätt finns det en skavande 

konflikt mellan deras identiteter ”liberal” och ”feminist” vilket gör att de i denna fråga har 

svårt att skapa en subjektspositionering (Howarth: 2007:125).   

 

Kanske är det därför det är svårt för en feminist i den liberalpolitiska diskursen att faktiskt 

helt klart uttrycka sig kring kvotering. Liberala kvinnor påverkas av den liberalpolitiska 

diskursen som är emot tvingande lagstiftning samtidigt som de också berörs av den 

feministiska diskursen där kvinnans underordning och mannens maktposition erkänts och är 

någonting som man vill förändra vilket mina informanter tydligt uttrycker (Gemzöe 2010:13).  
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Maria tycker att debatten om kvotering känns konstig då hon menar att det alltid har skett en 

kvotering, men då den är strukturell är det ingen som ifrågasätter den. Men som inkvoterad 

kvinna, då är den individuell och då blir det plötsligt ifrågasatt då det stör de rådande 

maktförhållandena. De kvinnor som rörs av kvotering i bolagsstyrelser ska se sin chans att 

förändra de rådande strukturerna och inte skämmas över att de valts för att de är kvinnor, 

menar Maria.   

 

Jag är kvinna, ”So what” […]Män är ju också inkvoterade men inte i sig då utan av systemet 

[…]  den är strukturell medan inkvotering av kvinnor är individuell […] kommer man med för 

att man är kvinna så ska man tänka wow nu har jag chansen [...] jag har plattformen, 

instrumenten, jag kan agera och jag får makt […] man får inte vara så himla finkänslig […] 

Det blir bra och det blir resultat (Maria). 

 

Mina informanter från Moderatkvinnor och Centerkvinnor håller dock inte med om detta. De 

menar att statliga åtgärder och tvång inte är lösningen på problemet.  

 

Det är ett faktum att kvinnor är underrepresenterade i bolagsstyrelser och det är inte okej, men 

det kommer inte att lösas genom tvång […] det ska lösas genom goda förebilder, goda 

incitament, alltså morötter snarare än piskor. (Sofia) 

 

Detta går utifrån Laclau och Mouffes subjektpositionering att tolka som att Moderatkvinnor 

och Centerkvinnor intar ett mer homogent subjekt. De intar en mer grundläggande liberal 

ställning med liberala intressen som de även låter vara styrande i sin positionering i diskursen 

oavsett om det gäller liberalism eller jämställdhet (Howarth 2007: 124-125). De argumenterar 

för att individer ska bli bedömda efter kompetens och att det då är viktigare att kvinnor får 

samma utbildning som männen och låta goda förebilder rusta och sporra kvinnor att våga ta 

samma positioner som männen. Dessa argument vilar på en klassisk liberal syn att vilja 

respektera människans rätt till frihet (Dalman & Möllerström 2003: 69). Varje individ ska bli 

bedömd efter kunskap och kompetens och inte efter kön.  

 

Jag skulle aldrig vilja vara den som blev kvoterad […] jag undrar om det är någon som 

faktiskt vill det […] att man kommer in för att man har ett kön snarare än en kompetens […]de 

som engagerar sig för kvotering […] har de satt sig själva i den situationen att de själva skulle 

bli kvoterade (Sofia).  
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Det går utifrån detta att tala om ett rådande antagonistiskt förhållande mellan dessa 

föreställningar om kvotering då de enligt Laclau och Mouffe är varandras fiender i kampen 

mot hegemoni (Howarth 2007:126). En av mina informanter från liberala kvinnor menar att 

det måste bli ett status quo (oförändrat tillstånd) vilket går att koppla till Laclau och Mouffes 

teori om hegemoni av sin egen ledarställning (Howarth 2007:125- 126). 

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRING, EN KÖKSBORDSFRÅGA ELLER INTE? 

I förra avsnittet diskuterade jag hur mina informanter såg och talade om kvotering i 

bolagsstyrelser. I detta avsnitt ska jag redogöra för deras inställning till kvotering eller inte 

kvotering av föräldraförsäkringen.  

 

Trots att det numera är vanligt att både män och kvinnor arbetar heltid tycks hemarbetet 

fortfarande inte fördelas jämnt mellan könen. Oftast har kvinnan huvudansvaret för hem och 

barn samtidigt som hon arbetar och kvinnan tar fortfarande genomsnittligt ut 83 procent av 

föräldraledigheten (Lorentzi 2004:9). Kvinnors lägre lön och kvinnor och mäns olika 

förutsättningar på arbetsmarknaden styr in föräldrarna i traditionella arbetsfördelningar 

(Lorentzi 2004:9). 

 

I den liberalpolitiska diskursen genomsyras denna fråga av övertygelse om individens fria val. 

Dock råder det delade meningar kring om föräldraförsäkringen ska vara statligt reglerad eller 

inte. Roger Klinth skriver i Ulrika Lorentzis debattbok Vems frihet?(2004) ett kapitel om 

kvotering av föräldraledigheten. Klinth menar att kvotering av föräldraledigheten under 30 års 

tid utgjort en komplicerad fråga inom politiken. 1975, bara ett år efter beslutet att svenska 

män fick ta ut ledighet för vård av barn föreslog en statlig utredning av att en månad skulle 

öronmärkas för pappan men det tog ytterligare 20 år innan pappamånaden infördes (Klinth 

2004:49). I detta kapitel ska jag med hjälp av Laclau och Mouffes teori om antagonism 

(Howarth 2007: 121) försöka redogöra för hur mina informanter talar om centrala 

jämställdhetsfrågor så som föräldraförsäkring utifrån den liberalpolitiska diskursen. 

 

Frågan om föräldraförsäkring […] där är vi i Stockholms centerkvinnor […] tydliga med att vi 

inte vill ha någon kvotering av föräldraförsäkringen […] Barnuppfostran är en 

köksbordsfråga, det är ingenting som staten ska gå in och styra allt för mycket [...] det är klart 

att det ska finnas regler så som barnaga […] men vem som ska ta hand om barnen dagligen, 
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det ska inte staten bestämma utan det är familjen och familjesituationen som ska bestämma det 

(Sofia). 

 

Detta är någonting som även mina informanter från Moderatkvinnor håller med om. Deras 

inställning är att individen och familjen själva ska få bestämma. Det handlar om individens 

frihet att få välja hur länge man ska vara hemma med sina barn. Det är en viktig frihetsfråga 

som en av mina informanter sätter i synonym med jämställdhet och solidaritet,  

 

Jag tycker att det är solidariskt att människor tar ansvar och får välja själva […] Det handlar 

om att få skapa sitt egna liv, där valet är rätt för individen […] Ett sätt att leva kanske inte 

stämmer överens med allas sätt att leva men då ska samhället och staten skapa 

förutsättningarna utifrån hur efterfrågan ser ut. Ska föräldraförsäkringen vara lika delad 

mellan föräldrarna eller inte? (Anna) 

 

Hos mina informanter som är företrädare för Moderatkvinnor och Centerkvinnor är det tydligt 

att de inte tycker att det ska ske någon kvotering av föräldraförsäkringen. Det är en fråga som 

ska diskuteras i hemmen och besluten om detta ska göras i familjen beroende på 

familjesituation. Det handlar om en klassisk liberalistisk syn på individens fria val. Detta är 

någonting som också är en självklarhet hos mina informanter från Liberala kvinnor. Dock 

skiljs deras åsikter åt i huruvida staten ska reglera föräldraförsäkringen eller inte för att 

individen ska kunna göra ett fritt val.  

 

Vi är liberaler och vi ser individen, men föräldraförsäkringen är ju kollektiv […] då ska vi väl 

i så fall ända på den så att den är individualiserad […] Det handlar om individernas rättigheter 

[…] vi vill ha fler pappamånader så att det blir lika stor risk för en arbetsgivare att anställa en 

kvinna som en man […] Just nu är det en pågående debatt, utifrån liberala utgångspunkter, att 

man måste låta individen välja själv […] och då säger vi att man kan inte bara säga att staten 

influerar valet utan även strukturerna runt omkring […] förväntningarna på män och kvinnor 

gör att man inte väljer fritt […] därför måste man göra lagstiftningsarbete […] Vi vill ha fler 

pappamånader […] vi kallar inte det för kvotering, vi kallar det för individualisering […] 

förstärkta individrättigheter (Maria). 

 

Maria som länge arbetat med jämställdhetsfrågor och som är högt uppsatt inom Liberala 

kvinnor menar precis som Moderatkvinnor och Centerkvinnor att det viktigaste är individens 

rättigheter. Individens fria val och individens rättigheter är ett tydligt exempel på en 
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nodalpunkt inom den liberalpolitiska diskursen som organiserar och underbygger de 

liberalpolitiska ordningarna. Vilket enligt Laclau och Mouffes teori skulle kunna ses som en 

hegemonisk formation som är huvudmålet i den liberalpolitiska diskursen (Laclau & Mouffe 

1985:142). Dock är det tydligt att det råder en konflikt mellan olika agenter inom diskursen, 

nämligen Centerkvinnor och Moderata kvinnor å ena sidan och Liberala kvinnor å andra 

sidan. Detta gör att det uppstår ett antagonistiskt förhållande mellan dessa i hur vida de ska 

uppnå diskursens huvudmål (Howarth 2007:121- 122). 

ATT LÄGGA GOLV ELLER ATT STÄDA GOLV 

I de två tidigare avsnitten har jag förklarat att det råder ett antagonistiskt förhållande 

(Howarth 2007:121) mellan Moderatkvinnor, Centerkvinnor och Liberala kvinnor när det 

gäller kvotering i bolagsstyrelser och kvotering av föräldraförsäkring. I det följande avsnittet 

ligger fokus snarare på dess diskursiva yttre (Howarth 2007:119) då jag i detta kapitel ska 

redogöra för mina informanters ställningstagande till Rut och Rot- avdragen som 

jämställdhetsreform.   

 

När jag tar upp frågan kring Rot och Rut-avdragen svarar en av mina informanter att hon 

tycker att det känns konstigt att Rut-avdraget är så omdiskuterad medan Rot- avdraget inte 

alls är lika ifrågasatt.  

 

Varför är det finare att lägga golv än att städa golv? (Sofia). 

 

Rut-avdraget är en infekterad fråga men när jag talar med mina informanter så enas samtliga 

kring att det är en viktig jämställdhetsreform. De enas också kring att det största hotet är 

kritiken från Vänsterpartiet och Socialdemokraterna då de hävdar att Rut-avdragen för 

samhället tillbaka till den tid då kvinnor arbetade som pigor.  

 

Många av mina kompisar som är vänster menar att vi genom Rut-avdraget går tillbaka till den 

där piggrejen […] på högersidan avfärdar man ju alltid dessa argument […] Rut är extremt 

viktigt för jämställdhetsreformen […] och jag tycker att det är idiotiskt att prata om pigjobb 

när man på vänsterkanten vill ha kvar Rot- avdragen […] det tycker jag är att nedvärdera de 

typiskt kvinnliga jobben (Helena). 

 



24 

 

Mina informanter menar snarare att Rut-avdraget skapar fler vita arbeten för kvinnor och är 

en avlastning för kvinnor som annars både arbetar heltid och sköter hemmet. Rut-avdraget är 

omdiskuterat medan Rot- avdraget inte ifrågasätts i samma utsträckning. Detta menar mina 

informanter från Liberala kvinnor innebär att de typiska kvinnojobben nedvärderas 

 

Rot har aldrig varit ifrågasatt och det är ju männens värld medan Rut är ifrågasatt […] 

sen lever det kvar gamla föreställningar från klassamhället där pigorna var fruktansvärt 

utsatta […] med Rut blir arbetet vitt och när det reproduktiva arbetet blir betalt så 

utmanar det strukturerna. Plötsligt blir det en prislapp på det som kvinnor gör […] Jag 

är en stor vän av Rut och jag tycker att det är oerhört viktigt att kvinnor får en vit 

ersättning (Maria). 

 

Min informant menar att det handlar om att underhåll, vilket historiskt sett alltid varit 

kvinnligt och att kvinnligt är underordnat och det är här förändringen måste göras. Hon menar 

att det handlar om att vara inne eller ute på arbetsmarknaden och med hjälp av Rut-avdraget 

så blir underhåll vitt arbete och kvinnorna kommer in på arbetsmarknaden.  

 

Precis som Laclau och Mouffe menar så är alla diskurser hotade av det som ligger utanför den 

diskursiva strukturen (Howarth 2007:119). Den liberalpolitiska diskursen är hotad av den 

skarpa kritik som den vänsterpolitiska och den socialdemokratiska diskursen riktar mot Rut-

avdragen. Dessa två diskurser står i ett polariserat förhållande till varandra (Howarth 

2007:119). Mina informanter talar om att de i den liberalpolitiska diskursen vill införa Rut-

avdraget då det skapar fler arbetstillfällen, vita arbetstillfällen och egen inkomst för kvinnor. 

Målet är att fixera RUT-avdraget till ett moment i diskursen genom tillslutning (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:34).  Men eftersom den liberalpolitiska diskursen och dess identitet 

är beroende av differentiering från andra diskurser (Laclau & Mouffe 1985/2001:110- 111) 

innebär detta att diskussionerna kring Rut-avdraget kommer att fortsätta och som en av mina 

informanter uttrycker, så påverkar detta den liberalpolitiska identiteten då hon menar att det är 

viktigt att inte avfärda vänsterns argument.  

  

Högern har alltid avfärdat vänsterns argument och det tycker jag kanske inte att man ska göra 

[…] att vara i någons hem, det finns en utsatthet i det som man inte får ignorera […] det är 

jätteviktig (Helena). 
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Detta är ett tecken på att det hot som kommer från det diskursiva yttre påverkar den 

liberalpolitiska identiteten (Howarth 2007:119). Med detta resonemang menar jag att mina 

informanter uttrycker att de motargument som den nuvarande regeringen möter gör att 

diskussionerna inom den liberalpolitiska diskursen kring deras arbete med jämställdhetsfrågor 

och olika politiska reformer blir allt större. Vilket beror på diskursens relationella struktur där 

dess identitet påverkas av yttre påtryckningar och element (Howarth 2007:119).  

 

Den här regeringen har inte gjort tillräckligt för jämställheten men det finns 

mycket kvar att göra […] Rut är lite ett borgerligt alibi […] men det är inte allt 

(Helena). 
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4. ”FRIHET OCH FEMINISM”  

I detta kapitel vill jag redogöra för hur mina informanter talar om feminism för att se om 

feminismen har re-artikulerats (Gunnarsson Payne 2013: 401). För att kunna göra detta och 

för att utifrån Laclau och Mouffes diskursteori se om det skett en artikulation (Laclau & 

Mouffe 1985/2001: 143) vill jag inledningsvis återigen redogöra för den definition av 

feminism som jag i denna uppsats valt att utgå ifrån.  

 

Feminismen hävdar för det första - och kan bevisa -att kvinnor är förtryckta just i 

egenskap av att vara kvinnor. För det andra vill den häva detta förtryck och förverkliga 

jämlikhet mellan kvinnor och män. Detta är förstås bara en av många tolkningar av 

feminismens innebörd, men få skulle förneka att denna dominerar (Gemzöe 2010:7) 

[…] En feminist är en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att 

detta förhållande bör ändras (Gemzöe 2010:13). 

 

Mina informanter har olika åsikter och förhållanden till feminism beroende på vilket 

kvinnoförbund de tillhör. Det finns en tydlig skillnad på deras ställningstaganden. Jag skulle 

efter att ha redogjort för den liberalpolitiska diskursen och mina informanters definition av 

jämställdhet våga påstå att när det handlar om feminism så delar de inte längre samma åsikter. 

Detta bekräftades då mina informanter gärna talar om sin inställning till feminism i relation 

eller snarare i motsättning till varandra.  

 

Liberala kvinnor är ett ganska självständigt kvinnoförbund och vi har inte […] till 

skillnad från moderatkvinnorna, där ordförande också sitter i riksdagen […] Vilket gör 

att man blir mera bunden till vad alliansregeringen tillåter att man gör för utspel[…] i 

vår roll kan vi både vara blåslampa och stilbildare […] vi har också egen budget och 

postgiro och där skiljer vi oss från moderatkvinnorna som inte har eget postgiro 

(Maria). 

 

De skiljer sig också åt i huruvida de vill använda sig av begreppet feminism. Liberala kvinnor 

har en stark feministisk identitet som präglar deras diskurs där feminism tycks vara en 

självklarhet i kampen för jämställdhet. En av informanterna från Liberala kvinnor menar att 

anledningen till detta är att de är liberaler och inte höger.  
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Vi kallar oss för feminister, liberal feminister och vi har en ständigt pågående diskussion om 

vi ska byta namn till liberala feminister […] Det skulle vara att tydliggöra var vi står […] […] 

det är skillnad på vår definition av feminismen och den gängse definitionen av feminismen 

[…] vi säger att det råder underordning och det vill vi förändra, då är vi feminister […] 

Moderaterna erkänner inte att kvinnor är underordnade och då kan man heller inte vara 

feminist (Maria). 

 

Det är också enligt Gemzöes ordboksdefinition tydligt att Liberala kvinnor är feminister. Min 

informant uttrycker att man som feminist ser och erkänner att kvinnan är underordnad och vill 

göra någonting åt det (Gemzöe 2010:13). Hon menar också att det är motsägelsefullt att kalla 

sig feminist om man är höger.   

 

Det är ju motsägande […] högern är ju konservativ och vill inte förändra strukturer […] 

förvalta och bevara är utmärkande för högern och feminismen vill ju förändra så det går 

inte ihop (Maria). 

 

Detta resonemang tyder på att min informant anser att det råder ett antagonistiskt förhållande 

mellan att vara höger och feminist. Högern är konservativa och en feminist vill förändra 

(Howarth 2007:122). Dessa två identiteter skapar då enligt min informants beskrivning en 

identitetsblockering vilket i detta fall har att göra med att den sociala agenten inte har förmåga 

att skapa sig en identitet. 

 

Min informant från Centerkvinnor håller inte med om detta. Hon menar att feminism finns i 

alla led och att feminism inom högern alltid har funnits. Samtidigt får jag känslan av att hon 

precis som min informant från Moderatkvinnor inte talade lika naturligt om begreppet. De 

identifierade sig inte heller lika tydligt som feminister. De talade om feminism utifrån ett mer 

pragmatiskt och individuellt tänkande. Det var mer det som inte sades om feminism som gav 

mig förståelse för deras ställningstagande. 

 

Det är tråkigt att ordet feminism har fått en sådan vänsterklang, därför att det finns feminism i 

alla led […] vänsterfeminismen har fått en ganska ful stämpel […] och det gynnar ju ingen 

[…] det kanske är en anledning till att jag inte använder benämningen feminist.[…] Feminism 

är inte ett ord jag skulle sätta på mig själv, men det är inte fel om andra vill kalla mig det […] 

jag går inte in för att någonting är feministiskt eller att det handlar om jämställdhet, det 
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handlar mer om ett pragmatiskt tänkande […]att engagera sig i en fråga för att det är en viktig 

fråga (Sofia). 

 

Moderatkvinnor och Centerkvinnor tycks inte vilja identifiera sig med feminism på grund av 

vad som kopplas till begreppet. Sammankopplingen mellan feminism och mina informanters 

diskursiva yttre tycks vara den största anledningen till att begreppet inte har samma centrala 

roll inom dessa två kvinnoförbund.   

 

En annan faktor till detta kan också vara att de olika förbunden arbetar utifrån olika 

förutsättningar. Mina informanter talade om för mig att Moderatkvinnor är ett nätverk för 

kvinnor inom det moderata partiet medan Centerkvinnor och Liberala kvinnor är självständiga 

kvinnoförbund. Medlemskapet i Moderatkvinnor är inte ett aktivt val, det är snarare ett 

nätverk där samtliga kvinnor som är medlemmar i moderaterna ingår. Detta innebär att den 

feministiska agendan inte är ett krav för medlemmarna vilket det är för medlemmar i Liberala 

kvinnor och Centerkvinnor. Detta gör att begreppet inte har en lika central roll i 

Moderatkvinnor som i de övriga kvinnoförbunden.    

 

Carolin Dahlman och Johanna Möllerström skriver i den omtalade boken Frihet och feminism 

(2003) om orsaken till att liberaler är så splittrade i jämställdhetsfrågan. De menar att det 

sannolikt beror på att många ser liberalismen enbart som ett verktyg för att komma ifrån 

politiskt tvång. Många vill därmed inte erkänna kollektiva problem, då de i sig kräver 

kollektiva lösningar. Övertygelsen om individens rätt till frihet i kombination med oviljan att 

se kollektiva problem leder till uppfattningen att individen har vissa egenskaper samt att 

kvinnans sämre position i samhället blir ett problem för varje kvinna som enskild individ 

(Dahlman & Möllerström 2003: 25).   

 

Liberala kvinnor talar om genussystemets ihärdighet och rådande maktstrukturer. Mina 

informanter från Liberala kvinnor menar att feminismen är laddad och den har attackerats på 

grund av att feminismen hotar mäns makt vilket hon menar alltid har varit känsligt. En av 

mina informanter från Liberala kvinnor uttrycker sin erfarenhet på följande sätt:  

 

Det handlar om mäns makt och den har det alltid funnits mycket försvarsmekanismer kring 

[…] Feminismen vill ju förändra den och vi ser ju det i ett samarbete med män […] men 

många uppfattar det som ett kastrationshot (Maria). 
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Samtliga av mina informanter beskriver också att det har skett en förändring inom 

feminismen. De tar både upp historiska förändringar och förändringar som skett genom nya 

generationer och trender.  

 

Feminismen stod för ett socialt engagemang och jag tror att om man ska vara feminist i 

vårt parti så måste man vara socialliberal […] att man ser kvinnors underordning och att 

man vill göra någonting åt den […] det är vår definition av feminism […] Detta är en 

förändring från 1990-talets början när man kallade det för socialt engagemang så är det 

ju nu en maktbeskrivning (Maria). 

 

Det beskrivs här att det har skett en artikulation av begreppet feminism i den liberala 

diskursen. Enligt Laclau och Mouffes teori skulle detta innebära att det skett en artikulering 

av feminismen då relationen mellan element i den feministiska diskursen förändrat dess 

identitet (Laclau och Mouffe 1985/2001:157). Från att feminismen definierades som ett 

socialt engagemang till att i dag snarare handla om en maktbeskrivning. Denna förändring 

sker genom upprättelsen av sociala relationer som konstruerar asymmetri mellan en större 

mångfald av differenserna vilket gör att feminismen får en ny innebörd (Laclau och Mouffe 

1985/2001:147). Nya element bryter den existerande ekvivalenskedjan vilket gör att 

formationen expanderar, vilket Gunnarsson Payne menar är en form av att begreppet re-

artikulerats, då det skett en så kallad nyttgörelse av begreppet (Gunnarsson Payne 2013:401). 

 

Det som mina informanter från Moderatkvinnor ger uttryck för är att det är nödvändigt med 

en re-artikulation för att fler ska vilja kalla sig feminister (Gunnarsson Payne 2013:401). Min 

informant från Moderatkvinnor säger att hon är feminist om det är synonymt med 

jämställdhet och frihet. Hon visar dock en viss tveksamhet. 

 

Feminismen har historiskt sätt ändrat karaktär och det måste den fortsätta att göra […] Om vi 

börjar påstå att vänsterpartiet har mer rätt att vara feminister än vad moderaterna har, då 

utesluter vi de människor som anser att alliansregeringen faktiskt är bra. Har de inte samma 

rätt att tycka vad feminism är […] feminismen måste förändras efter samhällets behov (Anna). 
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Mina andra informanter talar också om denna förändring men menar att det handlar om ett 

generationsskifte och nya trender. 

 

Dels så verkar det vara en ”backlash” med en typ av hemmafrutrend och man ska baka 

surdegsbröd och det verkar som om fler börjar skaffa barn tidigare nu […] det är en ganska 

stor förändring [...] och då tror jag att 80-talisterna som är mer latare och mer individuella 

säger att det är för jobbigt så måste man ge upp någonting […] och då tror jag att man ger upp 

är yrkeskarriären och det tror jag är en jättestor ”backlash” för det gör att man blir beroende av 

en man... 80-talisterna […] söker det goda livet (Helena).  

 

Ett liknande resonemang hittar jag även i artikeln i SvD ”Mammor saknar en modern höger” 

där Elise Claeson, socionom och fri skribent skriver att: 

 

Duktiga mammor blev samtidens viktigaste statusmarkör, viktigare än 

designerhandväskor, 50/50-jämställdhet och styrelseposter i börsbolag. Mammans 

återkomst visar oss en annan definition av välfärd och jämställdhet, där politiken gör 

halt […] Högerns livsstil har blivit modernare än vänsterns. Svenska mammor lever ett 

högerliv, men röstar på vänstern. De saknar en modern höger att rösta på. M som i 

mamma? (Claeson SvD 1 februari 2010, uppdaterad 25 augusti 2010)5  

 

Motreaktionerna, hemmafrutrenderna och 80-talisternas jakt på det goda livet skulle enligt 

min informant påverkat feminismens förändring. Om feminismen behövs eller inte låter mina 

informanter i ovanstående citat vara osagt men de menar att den långa tiden av hat mot 

feminismen har gjort att någonting har hänt med den. Gunnarsson Payne tar i sin artikel 

”Blogging the Third Wave” (2013) upp att en ny generation skapat en ny typ av feminism, 

nämligen ”cyberfeminism” som en re-artikulation av feminismen och feministiska 

ståndpunkter. I stället för att ha intetgjort feminismen har denna generation nyttgjort 

feminismen. På samma sätt har den nya generationen enligt min informant re-artikulerat 

feminismen och skapat högerfeminismen.  Lika viktigt som internet har varit för 

”cyberfeminismen” och för dess politiska aktiviteter har även hemmafrutrenden och 

surdegsbak fungerat som ett politiskt verktyg för att skapa en ny feminism.  

 

                                                
5 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mammorna-saknar-en-modern-hoger_4183933.svd 
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Östergren skriver i boken F-ordet för den nya feminismen att hon hoppas att det genom nya 

tankar och idéer som bygger på gamla vedertagna feministiska förståelser ska leda till att 

feminismen går framåt och inte i cirklar (Östergren 2008:9).  

 

Det verkade som om kritiken mot delar av feminismen och kvinnorörelsen blev en kritik mot 

hela idén att förstå världen ur perspektiv som har med kön att göra. Den hätska stämningen 

gjorde också att folk grävde ned sig djupare i skyttegravarna istället för att inspireras av 

varandra, vässa sina tankar och argument (Östergren 2008:8). 
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5. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Efter att jag hört mina informanter tala om feminism och jämställdhet anser jag att det visar 

att de känner en samhörighet i en gemensam politisk diskurs nämligen den liberalpolitiska 

diskursen. Detta beror framförallt på att de är företrädare för Moderaternas, Folkpartiets och 

Centerpartiets kvinnoförbund som samtliga är partier som sitter i den borgerliga regeringen.  

Deras politiska åsikter präglas av individualism, frihet och kapitalism som skapar mening i 

deras politiska diskurs och som är tydliga exempel på det som Laclau och Mouffe kallar 

nodalpunkter, delvis fixerad mening i diskursen (Howarth2007:118). Det är utifrån dessa 

fixerade meningar som kvinnoförbunden kan agera vilket har visat sig inte helt okomplicerat i 

deras arbete för ett jämställt samhälle (Howarth 2007:119). 

 

Hur talar man om feminism och jämställdhet i de högerpolitiska kvinnoförbunden? Kallar de 

sig feminister eller inte och i så fall varför? Samtliga av mina informanter talade om 

jämställdhet utifrån ganska lika perspektiv. Alla definierade jämställhet som lika rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter för kvinnor och män. Dock var det en sak som tydligt skilde dem 

åt, nämligen att Liberala kvinnor talade om feminism i sin definition av jämställdhet vilket 

inte Moderatkvinnor och Centerkvinnor gjorde. Detta var det första tecknet på att mina 

informanter från Centerkvinnor och Moderatkvinnor inte kände att de riktigt hörde hemma i 

den feministiska diskursen. Även när vi talade om kvotering och föräldraförsäkring gick 

åsikterna mellan just Liberala kvinnor isär med Moderatkvinnor och Centerkvinnors 

uppfattning.  

 

När dessa ämnen berördes började mina informanter också kritisera varandra. Den politiska 

diskursen som informanterna tillhörde, delas här in i två feministiska diskurser där de till viss 

del även blir varandras diskursiva yttre. Liberala kvinnor utgör den ena diskursen medan 

Centerkvinnor tillsammans med Moderatkvinnor utgör den andra diskursen. Dessa två 

diskurser intog här ett antagonistiskt förhållande där två identiteter inom samma politiska 

diskurs kom i konflikt med varandra i försöken att nå en hegemonisk formation (Howarth 

2007:126).  

 

Det var också tydligt att Liberala kvinnor definitivt kallade sig för feminister. Mina 

informanter från Moderatkvinnor och Centerkvinnor var dock inte lika tydliga. De menade att 

de inte använde sig av begreppet för att det hade en vänsterstämpel och de tyckte också att 
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feminismen uteslöt de som tyckte att alliansregeringen gjorde bra saker för jämställdheten. I 

detta fall fanns det ett tydligt hot från det diskursiva yttre som gjorde att mina informanter inte 

ville kalla sig feminister (Howarth 2007:119).   

 

Om en re-artikulation har inträffat, vad är då anledningen? Är det en omformulering för att 

passa bättre in i ett individualistiskt och liberalt samhälle?  Även detta fick jag ett tydligt svar 

på. Enligt mina informanter har feminismen genomgått en re-artikulation dels då den genom 

historien har ändrat inriktning då den tidigare stod för ett socialt engagemang till att idag 

handla om en maktbeskrivning. Det har också skett en re-artikulation av begreppet vilket flera 

av mina informanter beskriver som en motreaktion från den nya generationen. De beskriver 

det som om det hat som riktats mot feminismen under en längre tid genom hemmafrutrenden 

och surdegsbakande pappor har fått en effekt (Gunnarsson Payne 2013:401). Fler vill kalla sig 

feminister och en av mina informanter tror att det har att göra med 80-talisternas 

individualism och jakten på det goda livet som gör att de kräver en feminism som gynnar 

individen och individens fria val att få vara hemma om man vill trots att man är feminist.  

 

Utifrån detta kan jag också besvara den sista frågan. Går det utifrån detta att säga att det finns 

en högerfeminism och vad innebär detta i så fall? Svaret är ja utifrån min analys. Det finns en 

högerfeminism. Om den är ny eller om den alltid har funnits låter jag vara osagt. Jag vågar 

dock påstå att det skett en förändring av feminismen och att högerfeminismen är en re-

artikulation av liberalfeminismen efter att ha analyserat hur mina informanter talar om 

feminism utifrån en högerpolitisk diskurs.  

 

Att studera högerfeminism har inte varit helt lätt, dels för att det är ett nytt begrepp men också 

för att det för många är motsägelsefullt. Men efter att ha talat med mina informanter har jag 

fått mer förståelse för vad en högerfeminism skulle innebära. Även fast flera av mina 

informanter nästan helt avfärdade begreppet fick jag känslan av att det skulle kunna underlätta 

för vissa andra av dem då nya tankar och idéer, precis som Östergren menar, ger inspiration 

till en ny form av de traditionella feministiska idéerna vilket gör att det inte bara finns ett rätt 

sätt att vara feminist på (Östergren 2009:9).  
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BILAGA 1 

INTERVJUFRÅGOR 
 

Berätta om dig själv och om vad du gör. 

 

Berätta om kvinnoförbundet. 

 

Vad är jämställdhet för dig? 

 

Vilka frågor anser du är viktigast inom jämställdheten? 

 

Hur jobbar du med jämställdhetsfrågor? 

 

Hur definierar du feminism? 

 

Skulle du vilja kalla dig feminist? 

 

Tycker du att feminismen har förändras de senaste åren? 

 

Finns det en högerfeminism? 

 

Hur ser du på kvotering? 

 

Hur ser ni inom ditt kvinnoförbund på Rut och Rot-avdrager? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

INFORMANTER 
 

Maria: 64 år gammal och lång länge arbetat med jämställdhetsfrågor både utomlands och i 

Sverige. Henens politiska engagemang startade 1975. Maria är medlem och högt uppsatt i 

Liberala kvinnor.  

 

Helena: 33 år gammal och utbildad Civilekonom. Helena engagerade sig inom politiken våren 

2008 i samband med EU - valet och kom i kontakt med Liberala kvinnor via Birgitta Ohlsson 

där hon nu är medlem och arbetar. 

 

Sofia: 39 år gammal och blev politiskt engagerad 2006. I samma veva blev hon också medlem 

Centerkvinnor.  

 

Anna: 40 år gammal och är utbildad lärare samt har en utbildning i Statsvetenskap. Anna är 

högt uppsatt inom Moderata kvinnor. 

 

Emma: 41 år gammal och har varit engagerad i politiken sedan 2004 och började arbeta som 

politisk sekreterare 2007. Emma arbetar för Moderata kvinnor. 

 


